
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2) (اللؤلؤ المكنون في أحوال األسانيد والمتون ) نظم:شرح 

 شرح أبيات المقدمة والشروع في الكالم على المتواتر.
 الخضير بن عبد هللا الشيخ/ عبد الكريم

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 نأتي إلى درسنا، وهللا المستعان. 
 سم.

 يمبسم هللا الرحمن الرح
ال بقي منها شيءاستوعبت  المقروءة أمساألبيات   ؟وا 
نما طريقها الرواية". وقفنا إحنا :طالب  على: "وا 

 طيب وأنت قرأت إلى؟
 ......طالب:..

 ...ت قرأت أمس....وأن
 ......طالب:..

 .-إن شاء هللا تعالى-على األبيات الباقية من درس األمس ثم نقرأ الجديد  طيب إذًا نأتي
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ، رب العالمينالحمد هلل

 :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
نما طريقها"  ألنها ال تدرك برأي وال استنباط. "الرواية"الوحيين يعني طريق معرفة  "وا 
 روي؟ وعمن يروي؟وكيف ي ؟ال بد أن يدري ما يروي  "فافتقر الراوي إلى الدراية"

 ِ  بصحححححححة المححححححروي عححححححن الرسححححححول
 

 ِ  لححححححححيدلم المححححححححردود مححححححححن مق ححححححححول 
 

ليسوا بحاجة في عصر الصحابة في أول األمر ، ويعرف المقبول من المردود ،ال بد أن يعرف صحة المروي 
من  من المردود؛ ألنهم يأخذونه مباشرةالقواعد وهذه الضوابط، وليسوا بحاجة إلى تمييز المقبول إلى مثل هذه 

عليه -وكذبوا على النبي  ،بعد أن ظهرت الفرق المبتدعةإنما احتيج إلى ذلك ، -صلى هللا عليه وسلم-النبي 
 .ًا لبدعهموافتروا عليه تأييد -الصالة والسالم

عد أن وجدت هذه الفتن وهذه الفرق لما ب "ال سيما بدد تظاهر الفتن": -تعالى رحمه هللا-ولذا يقول الناظم 
رضي -مع معاوية  -رضوان هللا عليه-، وما حصل بين علي -رضي هللا عنه-بعد مقتل عثمان  وجدت الفتن

أن  بل ضعاف العقولاحتاج بعض الضعاف ضعاف الدين بين الصحابة مما شجر بينهم ، وما حصل -هللا عنه
وكل  ،يةوجد القدر  ،وجدت النواصبيضع بعضهم في تأييد ما يذهب إليه، فوجدت الخوارج وجدت الروافض، 

بعيٍن  إلى النصوصونظروا  ،أيدوا بدعهم ببعض المتشابهفرقة تعرف أن دعواها ال تنفق بين الناس إال بنص، 
-الكذب على النبي غلوا في و ، فنظر الخوارج إلى نصوص الوعيد، ونظر المرجئة إلى نصوص الوعد، وأواحدة



هنا  "ولبس إفك المحدثين بالسنن**  هر الفتن"بدد تظا، ولذا احتيج إلى نقد الرجال -عليه الصالة والسالم
ولذا يختلفون ، وليس كل أحد تقبل روايته، أحوال الرجال؛ ألنه ليس كل أحٍد يقبل قولهإلى معرفة جاءت الحاجة 
إن شاء هللا -كدون على رد ما يؤيد بدعته، وسيأتي تفصيل القول في رواية المبتدع ؤ وي ع،تدفي رواية المب

 .-تعالى
 د ذلححححححححححححك األ مححححححححححححةفقححححححححححححام عنحححححححححححح

 ج

  خدمححححححححة الححححححححدين ونصحححححححح  األمححححححححة 
 

، "سموا لنا رجالكم" "،تثبتوا في قبول األخبار" ،، حذروا من الضعفاء، حذروا من الرواية عن المبتدعةما قصروا
يعني اإلسناد، المقصود أنهم  "بيننا وبين القوم القوائم"، "اإلسناد من الدين"، "العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك"

على بيان أحوال الرواة في أول األمر واستمر األمر في هذا الباب؛ لئال يدخل في الدين ما ليس منه،  شددوا
الكالم بقدر الحاجة قليل، ثم ازداد لما ازداد عدد الوسائط زاد الكالم، وكثرت أقوال أهل العلم في الرواة جرحًا 

حيح من الضعيف، فألفت كتب الصحاح في ذلك المصنفات، وألف في السنة، وميز الص وتعدياًل، وصنفت
، والسنن والمسانيد فيها -عليه الصالة والسالم-ح خصصت لما صح وثبت عن النبي اوالسنن والمسانيد، والصح

والضعيف والحسن من غير بيان اكتفاًء باألسانيد؛ ألنه إذا أسند برئ من العهدة، والناس في أول األمر  الصحيح
ب، كثيٌر منهم عاشر الرواة وعاصرهم وعاش بينهم وعاشوا معه، يعرف أن فالن والعهد قري يعرفون الرواة،

ه كالم، يعرف فالن في ضبطه كالم، لكن بعد ذلك احتيج إلى التصنيف في ضعيف، يعرف أن فالن في عدالت
ل، فاحتيج الجرح والتعديل، وكثر كالم أهل العلم في الرواة حتى أنه ليوجد في الراوي الواحد أكثر من عشرة أقوا

متى يقبل ؟ ، قواعد الجرح والتعديل، شروط الجارح شروط المعدل، متى يقبل الجرحإلى ضبط ذلك بالقواعد
المقصود أن أهل العلم ما قصروا، وألف في األحاديث الضعيفة على حدة، ألف في الموضوعات على  ؟التعديل

 أن.. حدة، المقصود
 فقححححححححححححام عنححححححححححححد ذلححححححححححححك األ مححححححححححححة

 

 ................................... 
 .هالذي تكفل هللا بحفظ ، وهذا من حفظ الدينخير قيام يعني باألمر

................................... 
جججوخلصححححححوا صحححححححيحها مححححححن مفتححححححر   ج ج ج  جج

 ج

  خدمححححححححة الححححححححدين ونصحححححححح  األمححححححححة 
 ...................................ج
 

 .-والسالمعليه الصالة -ب إلى النبي خلصوا صحيح السنة وما نس
 .........................من مفتر  

 

 حتحححححححى صحححححححفى نقيحححححححة  كمحححححححا تحححححححر   
 

أحاديث صحيحة معروفة في الصحيحين وغيرهما، األحاديث الضعيفة نبه عليها أهل العلم، نبهوا على جميع 
 .ألف في الموضوعات وغير ذلك ، ميزوا الضعيف والموضوع،الرواة جرحًا وتعديالً 

 تححححححر  وخلصححححححوا صحححححححيحها مححححححن مف
 ثحححححححححححم إليهحححححححححححا قر حححححححححححوا الوصحححححححححححوال

 ج

 حتحححححححى صحححححححفى نقيحححححححة  كمحححححححا تحححححححر   
 لغيحححححححححححححححرهم ف صحححححححححححححححلوا أصحححححححححححححححوال

 جج



عندهم القواعد في الصدور، ال يوجد كتاب في أصول الفقه عند المتقدمين قبل اإلمام الشافعي،  المتقدمون كانت
وا ر تاجونه فلم يقصجميع ما يحتاج إليه المتأخرون، أما ما يحوال يوجد في علوم الحديث كتاب مستقل يجمع 

حسب مختصر في التصنيف فيه يبدأ تجدون في كل علٍم من العلوم فيه، والحاجة كلما طال العهد تزداد، ولذا 
 .الحاجة، ثم يزيد أهل العلم فيه مما يحتاج إليه مما طرأ بعد، ثم يزاد عليه كذلك

 ثحححححححححححم إليهحححححححححححا قر حححححححححححوا الوصحححححححححححوال
 لغيحححححححححححححححرهم ف صحححححححححححححححلوا أصحححححححححححححححوال   ج

 ج

 .من جاء بعدهم على معرفة المقبول من المردوديستعين بها  وا قواعديعني ضبطوا وضع
 ولق حححححححححححوا ذاك بدلحححححححححححم المصحححححححححححطل 

 

 حيححححي عليهححححا الاحححح  مححححنهم اصححححطل  
 

وهو العرف الخاص عند أهل هذا الشأن هذا يسمونه اصطالح، فإذا اصطلح أهل الحديث على هناك اصطالح 
مصطلح أهل اللغة، اصطلح أهل التجارة  :يء قيلشيء سمي مصطلح أهل الحديث، واصطلح أهل اللغة على ش

 طلح أهل الزراعة على شيء وهكذا..مصطلح التجار، اص :على شيء قيل
 ولق حححححححححححوا ذاك بدلحححححححححححم المصحححححححححححطل 
 وزاد محححححححححن عحححححححححا بدحححححححححدهم عليهحححححححححا

 

 حيححححي عليهححححا الاحححح  مححححنهم اصححححطل  
 بحسححححححححححححححب احتيححححححححححححححاعهم إليهححححححححححححححا

 جج

مبثوثًا في كتب اإلمام  في المصطلح، سواًء ما وجد نعم يعني لو نظرنا إلى أول ما كتببحسب احتياجهم إليها، 
، وما كتبه الترمذي في جامعه من بعض القواعد، األئمة، وما دمج في تواريخيهممن خالل سؤاالت الشافعي، أو 

لكنه  (عيالمحدث الفاصل بين الراوي والوا : )هرمزي فصنف كتابهالرامقطني ومن جاء بعدهم إلى أن جاء والدار 
من عمل البشر هل يتصور أن تكون توضع في هذا البناء طبيعي أنه ال يستوعب، يعني أول لبنة  لم يستوعب،

 .ولو استوعب األول انقطعت األجور عمن جاء بعده خالص، ليس لمن جاء بعده دور ال يتصور، ؟مستوعبة
 يامة يجد له مما يناسبهكل من جاء إلى يوم الق مترعة، أبواب الخير فيه كثيرة مشرعة -وهلل الحمد-وهذا الدين 

جاء الحاكم أبو من استوعب نوعًا ما وبقي أشياء، فجاء بعد الذي لم يستوعب ، -عز وجل-مما يقربه إلى هللا 
هل يتصور أن التأليف في العلوم في بداية ولم يرتب، عبد هللا فألف المعرفة معرفة علوم الحديث لكنه لم يهذب 

يكون مثل صنيع ض ة الصناعة وترتيب المعلومات بعضها على بعمن الناحية الصناعة من ناحياألمر 
يعني يصير دور المتأخر ؟ وتخرجوا على كتبهم، وصاروا عالًة عليهم المتأخرين الذين استفادوا من المتقدمين

 :الفضل للمتقدم كما قال ابن مالك، و شيء من الزيادة مما احتيج إليه وترتيب وتهذيب
 وهجججججججججججججججو بسجججججججججججججججبٍق حجججججججججججججججائٌز تفضجججججججججججججججيالً 

 مسجججججججججججججججججججججججتوجٌب ثنايجججججججججججججججججججججججا الجمجججججججججججججججججججججججيال   جج
 ج

 السابق له فضل على الالحق؛ ألنه استفاد منه.ف
نه أول إوقال ابن خلدون في مقدمته:  نه لم يهذب ولم يترب،إثم بعد الحاكم، الحاكم قال فيه الحافظ ابن حجر: 

 ابن خلدون أو بقول ابن حجر؟ نعم؟خذ بقول فهل نأمن هذب هذا العلم ورتبه، 
 ......طالب:..

 إيش؟
 ......طالب:..



 ماذا نقول؟ ؟نجمع بينهما
 ......طالب:..

 رتب وهذب نقيض الدعوى. ابن خلدون 
 ......طالب:..

ظر، شخص نظر في اعتبار، المسألة نكثير من طالب العلم يقولون: نقبل كالم ابن حجر وابن خلدون ما له 
 ؟نظر ابن خلدون ما له :نقول ؟ى نصمرتب هذا يحتاج إل :وقال كتاب

 ......طالب:..
ة لمن جاء بعده، ابن حجر: لم يهذب ولم يرتب بالنسب نعم، كالمك له حظ من النظر، يعني إذا نظرنا إلى كالم

ما رتب مثل ترتيب ابن المعرفة وجدنا أن  الصالحالبن  (علوم الحديث( بج)معرفة علوم الحديثيعني إذا قارنا )
ن كان أيضًا يالحظ علي، الصالح لم يرتب، جاء بعده من هو  ه بالنسبة لمن جاء بعده أن ابن الصالحرتبه وا 

، ابن الصالح جاء بعدهم، ب ورتب بالنسبة لمن قبلهذنه أول من هإ :، وكالم ابن خلدون أدق منه في الترتيب
وهو كتاٌب لطيف  (اإللماع)أبو نعيم قبله وضع مستخرج على المعرفة للحاكم، ثم جاء القاضي عياض فألف 

ابن الصالح ثم جاء  (أصول الرواية وتقييد السماع في التحمل واألداءفي باٍب خاص من هذا العلم وهو ) هلكن
 (ة في قوانين الروايةالكفاي)وقبل القاضي عياض الخطيب البغدادي الذي ألف ، بل قبله فنظر في هذه الكتب

الحديث، كل نوع من أنوع علوم الحديث  علومفي غالب أنواع وألف  (الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع)وألف 
 واعتنى بتآليف الخطيب فأخرجوضع فيه مصنف خاص، ابن الصالح جاء بعدهم فنظر في هذه المؤلفات 

ح وداروا في فلكه، وعنوا بكتابه، كما قال سار الناس بسير ابن الصالثم بعد ذلك  (الكتاب وعلوم الحديث)
ارض معو يش؟ وا   ومستدرٍك عليه ومنتصر، كم ناظٍم له ومختصر، ..مختصرو فال يحصى كم شارح له "الحافظ: 

الناس داروا في فلكه، فال تحصى مختصراته، ونظم من قبل جمٍع من أهل العلم،  له ومنتصر، المقصود أن
وكأنه ألغى ما قبله من المقصود أن الناس عنوا به،  ،وضعت عليه النكت ،، حشيشرح من قبل جمٍع غفير

 أصول، ولذا يقول:هو جمع هذه األصول وتبقى األصول ، تبقى أصول، األصولالكتب، لكن هي 
 وزاد محححححححححن عحححححححححا بدحححححححححدهم عليهحححححححححا

 ج

 بحسححححححححححححححب احتيححححححححححححححاعهم إليهححححححححححححححا 
 ج

، والباب ما زال بحاجة، األمثلة التي تتكرر في كتب المصطلح يمكن وما زال الناس يكتبون في علوم الحديث
ال ن وجهات أخرى، المقصود أن هذا العلم ما زال حيًا، وما ز يمكن يضاف إليها، يمكن أن ينظر إليها متغير، 

مسألة صناعة التأليف فيه باقيًا، والمسألة ما هي بمسألة نص ال يحتاج إلى تقديم وال تأخير وال إعادة نظر، هذه 
، والعمدة في ذلك على ما قاله المتقدمون، مجرد أن ينظر في كالمهم ويجمع كالمهم ويصاغ قابلة للتطوير

 ويقدم للمتعلمين.
 وكحححححححح  بحححححححححي أهحححححححح  هححححححححذا الفححححححححن

 جججج

 فححححححي حححححححال إسححححححناد وحححححححال المححححححتن 
 ج



هما موضوع  :أهل مصطلح الحديث بحثهم في أمرين ،نعم ما في غير هذا، أهل هذا الفن الذين هم أهل الحديث
د وتعريف وتقدم تعريف السنال يوجد غير سند ومتن عندنا،  ؟هل غير السند والمتن هذا العلم السند والمتن،

 المتن، وذكره المؤلف هنا في البيت الذي يليه فقال:
 عنححححوا بادسححححناد الطريحححح  الموصححححلة

 للمحححححححححتن عمحححححححححن قالححححححححح  أو فدلححححححححح    عععج
 ججججج

حكاية طريق المتن، سلسلة الرجال أو الرواة الذين يذكرهم المحدث ابتداًء من لمتن، اإلسناد الطريق الموصل ل
 .- عليه وسلمصلى هللا-شيخه وانتهاًء برسول هللا 

 عنححححوا بادسححححناد الطريحححح  الموصححححلة
 للمحححححححححتن عمحححححححححن قالححححححححح  أو فدلححححححححح    عععج

 ججججج

سواًء كان  ،هذه من صيغ العموم فتشمل من قاله (من)و "عمن"يعني سواًء المنقول بهذا اإلسناد قول أو فعل، 
في المقطوع على  من دونهأو التابعي ف ،ي في الموقوفأو الصحاب ،في المرفوع -عليه الصالة والسالم-النبي 

 .-إن شاء هللا تعالى-ما سيأتي بيان ذلك كله 
 والمحححححتن محححححا إليححححح  ينتهحححححي السحححححندج
 محححححححححححححححن الاححححححححححححححح م والححححححححححححححححديي..     عج

 

ن شئت أن تستأنف لطول الفصل قلت: عطف على اإلسناد  ."والحديي ما ورد"، وا 
عرفة ه األسانيد، األسانيد مجرد وسائل لمأو هي األلفاظ الغايات من هذالمتن ما ينتهي إليه السند من الكالم، 

 هذه األلفاظ التي هي المتون.
، ومنهم من يطلق -عليه الصالة والسالم-الحديث ما ورد عن النبي " ..عن الن ي***  والحديي ما ورد..."

لمعنى با وما روي عن الصحابة والتابعين ،-عليه الصالة والسالم-، فيشمل به ما روي عنه الحديث بإطالٍق أعم
، المعنى األعم كل ما ، كالم المعاصرين حديث بهذا المعنىاألعم؛ ألن الحديث في األصل ما يتحدث به

المرفوع،  -عليه الصالة والسالم-خصصوا الحديث بما يضاف إلى النبي لكن أهل العلم يتحدث به حديث، 
لو قيل لك في مكتبة: هذه الجهة هذه  كالم الصحابة والتابعين مما يشمله اسم األثر، ولذاومنهم من أدخل معه 

كله  ال يا أخي هذا التقسيم ما له أصل، :قسم الفقه، لك أن تقولهة كتب الحديث، وهذا قسم التفسير، وهذا ج
الحديث ما يتحدث به،  ،كل شيءيشمل نعم اإلطالق األعم نقول: ال، كله كالم،  ،كله مما يتحدث به ،حديث

ن جعله بعضهم مرادف للخبر. ،-عليه الصالة والسالم-ا يروى عن النبي خصوه بملكن العرف واالصطالح   وا 
 وقححححححححححححححححححد يقولححححححححححححححححححون الخ ححححححححححححححححححر

 ج

 كمحححححا أتحححححى عحححححن  يحححححر  كحححححذا األثحححححر 
 ج

يقولون: من ينتسب  الحديث، وما جاء عن غيره خبر، ولذا -عليه الصالة والسالم-ما جاء عن النبي  :فيقولون 
َأخباري فهو نسبة  :نسبًة إلى المصدر، فإن قلت إخباري  ومن ينسب إلى الخبرأو حديثي،  إلى حديث محدث

 إلى الجمع جمع الخبر، وأهل العلم يقررون أن النسبة إلى الجمع شاذة.
، وعرفنا أن الحديث بالمعنى األعم يرادف -عليه الصالة والسالم-الخبر عنه وعن غيره  "كما أتى عن  ير "

األثر عام، فكل ما يدلك على شيء فهو األثر أعم،  "كذا األثر"، -عليه الصالة والسالم-الخبر عنه وعن غيره 
أثر، مشيك على األرض أثر فهو أعم، لكن من أهل العلم من يطلق األثر على  ، نطقككتابتك هذه أثرأثر، 

ن كان كثيٌر من أهل ، والخبر على المرفوع كالحديث، الموقوف وهذا منسوب لبعض الفقهاء من الخرسانيين، وا 



-ويريدون بذلك المأثور عن نبي هللا نتسب إلى األثر لعنايته بالسنة، من يعتني بالسنة ينسب إلى األثر، يالعلم 
ب إلى األثر أثري، وانتس :، وعن صحابته، من يعتني باألحاديث وأقوال الصحابة يقال له-صلى هللا عليه وسلم

 :ألفية العراقيالعلم بحق وبغير حق بمجرد دعوى، في مطلع األلفية  جماعة من أهل
 يقججججججججججججججججول راجججججججججججججججججي ربججججججججججججججججه المقتججججججججججججججججدر  

 

 عبججججججججد الججججججججرحيم بججججججججن الحسججججججججين األثججججججججر   
 ج

 .وما زال االسم مطروق عند المتقدمين والمتأخرين
 وهحححححححاك تلخحححححححي  أصحححححححول  نافدحححححححة

 

 لعححححححح  محححححححا قحححححححد أصحححححححلو  عامدححححححح  
 جججج

، ثم كل من جاء زادما كتبه أهل العلم في هذا الباب أو في هذا الفن؛ ألنا عرفنا أنهم ابتدأوه يقول: خذ ملخص ل
 فيما كتبوه وأصلوه فلخص هذه األصول. -مة هللا عليهرح-الشيخ نظر  "وزاد من عاء بددهم عليها" ولذا قال:

 وهحححححححاك تلخحححححححي  أصحححححححول  نافدحححححححة
 ج

 لعححححححح  محححححححا قحححححححد أصحححححححلو  عامدححححححح  
 جججج

ثروه مع جل ما أ، صفحات يسيرة تججمعه في هذه األبيات القليلة مما ذكروه في كتبهم المطولة والمختصرة لكثير
 ، نعم.-وأكرم مثواه رحمه هللاف- بنظٍم سلسل ماتع نافع جامع

 بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب الدالمين، والص ة والس م على رسول هللا وعلى آل  وأصحاب  أعمدين، اللهم ا فر لنا ولشيخنا 

 ن والمستمدين  رحمتك يا أرحم الراحمين، أما بدد:وللحاضري
 :-تدالى رحم  هللا-لمؤلف قال ا

ْنححححححح   م ْعَمَلححححححح ْنحححححححَوام  م   ةْ َوْلحححححححت ْحَفَن َاأَل
ْر  حححححححححححه  َتحححححححححححَوات ر  َوآَححححححححححححاد  ش   ق حححححححححححْ  م 
د  َلحححححححححح   ا ْنَعَلححححححححححى َتححححححححححاب د  َوَشححححححححححاه   م 
َدححححححححححححاَر   َوم ْخَتل ححححححححححححفْ   َوم ْحَكححححححححححححم  م 
حححححححوح  ث حححححححما َاْلم ْشحححححححك      َوالحححححححرااع    َاْلَمْرع 
حححححححححَدلاس  َقحححححححححْد ا ْحَتَمححححححححح ْ  حححححححححد  م  ْنَقط   م 

مْ وَ  وَفه  َقا  حححححححححححححح   َمْدححححححححححححححر  ْنَكححححححححححححححر  م   م 
يحححححححد  م ْضحححححححطار بْ  حححححححْدَرج  َمْقل حححححححوب  َمز   م 
حححححدْ  ع  حححححول  َعحححححْين  ث حححححما َمْسحححححت ور  و   َمْعه 
 َمْرف حححححححوم  َمْوق حححححححو   َوَمْقط حححححححوم  َأَتحححححححى
مْ  يه  ححححححححححححْحب  َوَتححححححححححححاب د   َمْدر َفححححححححححححة  َالصا
َفححححححححححا   وَ ححححححححححَدلْ  ل  و   َعححححححححححال  َوَنححححححححححاز 
حححححححححححححححح   َأَاححححححححححححححححا  ر    َوَسححححححححححححححححا     َوالح 

ل ححححححححححححمْ َأْقححححححححححححَران   ححححححححححححَد اج  ع  ْم ث ححححححححححححما م   ه 
ححححححححححَيو  اأَلَدا َواأَلْسححححححححححَما َواْلا َنححححححححححى  َوص 

ححححححْن َقْ حححححح   َأْن   ححححححلَ تَ م  وَضححححححها م َفصا  ةْ خ 
يححححححححححب  ا ْعت   ححححححححححْر  يححححححححححز  َفححححححححححْرد  َوَ ر   َعز 
ي   َحَسحححححححن  َقحححححححْد ق ححححححححب َ   ث حححححححما َصحححححححح 

ححححححح   قَ  حححححححر  ْ َوَناس  ا ع  حححححححوخ   اَ حححححححَ  َمْنس 
 م َدلاحححححححححححححح   َوم ْرَسحححححححححححححح   َوم ْدَضحححححححححححححح   
َدحححححح ْ  وك  َوَمْوه ححححححوم  م  ححححححوم  َمْتححححححر   َمْوض 

ححححححححححمْ  وشححححححححححاذم َقاَ ححححححححححَ  َمْحف وظححححححححححا    َله 
 م َصحححححححححاف  م َحححححححححرا   َقححححححححْد ا ْات ت ححححححححبْ 
ْفححححححححححن  ا ْنت ق ححححححححححدْ   م ْخححححححححححَتل    َسححححححححححيد    ح 
ححححححححححح   َقحححححححححححْد َثَ َتحححححححححححا  َوم ْسحححححححححححَند  م تاص 

ْم َوَمححححححححححححححح مْ َوَطَبَقحححححححححححححححات ه   ْن َيل حححححححححححححححيه 
 َتَصحححححححاف    َكحححححححَذا التد َسحححححححاو ي ال َعحححححححَدلْ 
ْر َوب َدْكحححححححس  َيْكث حححححححر    َعحححححححْن َاأَلَصحححححححا  
ححححححححححمْ   َوا  ْخححححححححححَوة  َواأَلَخححححححححححَواى  َقححححححححححْد ف ه 
ْم ل  ْعت َنحححححححححححححا ْم َأْنَسحححححححححححححا  ه   َأْلَقحححححححححححححا  ه 



ْهَمحححححححححححححح    ْفَتححححححححححححححر    َواْلم   م تاف حححححححححححححح   م 
 م َشحححححححححححححححبا   َوالطاَبَقحححححححححححححححاى  َبحححححححححححححححاْلَوالَ 
يي   حححححححححح   َمححححححححححَد َالتاْحححححححححححد  ححححححححححن  َتَحم   س 
ي   َاْلم ت حححححححححون  َعْمَدحححححححححا  َكحححححححححَذا َتحححححححححَوار 
َقاَ َلححححححححححححح ْ  يي  والم   ك َتاَبحححححححححححححة  َاْلَححححححححححححححد 

ي  َفَهححححححححححذ    َأْلَقححححححححححاب  َمححححححححححا ف    َتْصححححححححححن 
ححححححححد   يد  َاْلا حححححححح ا ف ححححححححي َمَواض   َوَسحححححححح  ع 
ْدَت  حححححححححححححححححَرا َ يد نحححححححححححححححححا  َأْنَواَعححححححححححححححححح   م   م 
َرا حححححححححححححَك َمحححححححححححححا َتَاحححححححححححححرا لانا  َفححححححححححححح  ي م 

 جج

ْؤَتل حححححححححف  م    ل واعا ْخَتل حححححححححف  َقحححححححححْد َسحححححححححم 
ي   َوَأْقَسحححححححححام  اْلحححححححححَوال  َعحححححححححْرح  َوَتْدحححححححححد 

ْم  ْححححححححححححححَدان ه  يي  و   َوَسحححححححححححححَ ب  َاْلَححححححححححححححد 
حححححححححححْي   َمَدحححححححححححا  َوَأَدب  َالطاال حححححححححححب  َوالشا
 َسححححححححَماع    إ ْسححححححححَماع    َالرد ْحَلححححححححة  َلحححححححح ْ 
ححححححححَما يححححححححد  ق سد  ْنحححححححح   َواْلَعم   ي ْشححححححححَهر  م 
حححح ْ  ححححي   َفد   ف ححححي َالححححناْظم  إ ْعَمححححاال  َوَتْفص 

حححححححححححححححيم   َهحححححححححححححححاى  َتْقس  َراع      م َححححححححححححححححرد 
َرا  َلَدلاححححححححححححححححح   َيْحل حححححححححححححححححو إ َذا َتَقحححححححححححححححححرا

 ج

 ي يكفي.يكف
اع التي سوف يتحدث عنها ، يجمع سرد األنو فهرسًا يجمع األنواعذكر بعد المقدمة  -تعالى رحمه هللا-المؤلف 

، التي فصلها فيما بعد ذكر في مقدمة الكتاب األنواع السبعة والستين -تعالى رحمه هللا-في كتابه، ابن الصالح 
وهذا ما يعرف عند واحدًا تلوًا اآلخر،  ثم تحدث عنها تفصيالً ، والمؤلف هنا ذكر هذه األنواع على سبيل اإلجمال

األقسام أو ما يراد الحديث عنه على سبيل اإلجمال، ثم بعد ذلكم تنشر وتفصل، تذكر شر، أهل العلم باللف والن
ن  والتفصيل على نفس ترتيب اإلجمالفإن كانت على نفس الترتيب ترتيب النشر  سمي اللف والنشر المرتب، وا 

 :أهل البالغةكان فيها شيٌء من االختالف من التقديم والتأخير سمي اللف والنشر غير المرتب، وقد يقول 
، ليس بعيب إذا قدم في النشر ما أخر في اإلجمال لف ونشر مشوش، وكونه مشوش هذا ليس بعيبالمشوش، 

جودة في القرآن كالم اللف والنشر المرتب وغير المرتب كلها مو جاء في أفصل اللمصلحة فهذا ليس بعيب، فقد 
 .، في السنة أيضاً وفي استعماالت العرب

يد  }في سورة هود: في القرآن اللف والنشر المرتب  ْنه ْم َشق يم َوَسد  واْ *  َفم  يَن َشق  ( سورة 501-501)] {..َفَ ماا الاذ 
وْا{  [هود د د  يَن س  صيل مرتب على نفس ترتيب النشر على نفس ترتيب اللف، التف [( سورة هود501)]}َوَأماا الاذ 

مْ  :ترتيب اإلجمال، وجاء في سورة آل عمران ْى و ع وه ه  يَن اْسَودا و   َفَ ماا الاذ   {..}َيْوَم َتْ َي   و ع و   َوَتْسَود  و ع 
ْى و ع وه ه  } [( سورة آل عمران501)] يَن اْ َيضا  هذا غير مرتب واألول مرتب. [( سورة آل عمران501)] ْم{َوَأماا الاذ 

 ولسنا بحاجة إلى أن نقرأ ما قرأه؛على كل حال الشيخ أجمل األنواع ثم تحدث عن هذه األنواع واحدًا بعد اآلخر، 
إن  نده؛ ألنه إن وقفنا عمجرد قراءة، وشرح هذه األنواع سيأتي تفصياًل فال داعي إلى أن نعيد ما قرئ إجماالً  ألنه

ذا كان مجرد ذكر النوع ،وقفنا عند كل كلمة كلمة إن شاء -ما في فائدة، وستأتي تفصياًل  ماذا بقي للتفصيل، وا 
 .-هللا تعالى

مبتكر، يختلف عن ترتيب من تقدمه ممن كتب في هذا ترتيٌب بديع  (النخبة) :ترتيبه لكتابهالحافظ ابن حجر 
وذاك لٌف مرتب، لكن هذا لف للعناوين يعني كما فعل ابن الصالح، العلم، على هذه الطريقة اللف والنشر ال

وهذا جاء بهذه األنواع بأسمائها وذاك جاء باألسماء سبر والتقسيم، ، ذاك يشبه اليعني ذاك لف لألنواعلألنواع، 
 م تحدث عن هذه األنواع بالتفصيل.وحصرها في أنواع وتقسيمها إلى أنواع متجانسة ث



ثم الذي يليه ثم الثالث ثم ، استعمله الحافظ في النخبة أحيانًا يتحدث عن النوع شر قبل اللفأحيانًا يذكر الن
، إن كان كذا فاألول كذا والثاني كذا والثالث.. إلى آخره، اني كذا والثالث كذاالرابع ثم يقول: فاألول كذا والث

فإن صنيع أهل اللغة التنظير عندنا لصورة يعني سواًء جئنا باللف ثم النشر أو العكس، يعني أقرب ما يكون في ا
األلفاظ، مبنية على تقديم  ،على هذه الطريقةقدمنا اللف وأخرنا النشر كل المعاجم التي تبحث في متن اللغة 

ال  ..،ن عنوانه عنلفه ععكسه أن يكون عندك النشر وتبحث عن  هذا يسمى فقه اللغة، وهذا مجرد تنظير وا 
 ، ولذا قال:ء وعمل هؤالء من جهة أخرى يوجد اختالف في عمل هؤال

 .....................فهذ  ألقحاب  محا
 جج

 يشححححححححهر منحححححححح  والعميححححححححد قسححححححححما 
 ج

 د، سوف يعيد هذه األسماء في مواضعها.سأعيالا  في مواضد ..( وس عيد )
 وسحححححححح عيد الاحححححححح  فححححححححي مواضححححححححد 

 

 فححححي الححححنظم إعمححححاال  وتفصححححي   فدحححح  
 ج

" من الوقاية، ق  نعم  ، واألمر إيش؟ع َيعيوالمضار  ،، الماضي وَعىيعني انتبه نفسك  ع  عين مفردة مثل "ق 
فالن كالٌم جميل في كتاب للكن إن وقفت عليه جئت بهاء السكت كما هنا "فعه"  ،األمر بالحرف المفردالنار، 

 كذا فره يعني انظر إليه.
 مدت حححححححححححححححححرا    م ينحححححححححححححححححا  أنواعححححححححححححححححح

 فححححححححححححح  يملنحححححححححححححك محححححححححححححا تاحححححححححححححررا
  عج

 عهحححححححححححححاى تقسحححححححححححححيمات  مححححححححححححححررا   
 لدلححححححححححححححححح  يحلحححححححححححححححححو إذا تقحححححححححححححححححررا

 ج

كل ما يوجد من تكرار في الكتب يحذف، ويتمنى أنه في جميع العلوم بعض الناس يمل من التكرار، ويود أن 
لكتاب اآلخر وتذكر زوائده والثالث كذلك والرابع لف كتاب ما فيه مكررات، ثم يؤتى لالصافي، يؤ يقتصر على 

في  مكررات، وبداًل من أن تكون الكتبفي كل العلوم تحدث ال ..،بةفقهية مكتمكتبة  كذلك، فيجمع مكتبة حديثية
ومقصود ألهل العلم،  ،هذا التكرار مفيدويل بغير طائل، نقول: ال يا أخي، بعضها ما في البعض اآلخر تط

نتقلت ، ثم لما انتهيت منه افأنت إذا درسَت متنًا باعتبارك مبتدئًا، وهذا المتن يشتمل على خمسمائة مسألة مثالً 
نصور ذلك بعمدة الفقه مثاًل التي ألفها الموفق للمبتدئين، انتهيت من هذا الكتاب تنتقل إلى إلى المتن الذي يليه، 

ل: ال تنظر في جميع المرحلة التي تليها المقنع لإلمام الموفق وقد ألفه للطبقة الثانية، هل من الحسن أن يقا
 ضياع وقت، يعني هل وصل بالمسلم من الحرص على وقته ؟كهاعليك بالعمدة اتر مرت المسائل التي  الكتاب

أو مرتٌب على بعض لترسخ وجعلوا بعضها يتركب  ،هذه األمور أهل العلم رتبوا ؟أن يستضيق بمثل هذه األمور
ال شك في كتاٍب آخر بشكٍل أوسع  هاتقرأت المسألة في كتاب ثم قرأ هذه العلوم، كي ترسخ هذه العلوم، أنت إذا

أن تكون العلوم متكاملة، هذه دعوى، يعني اللي ولذا المطالبة من بعض الناس ه المسألة تثبت عندك، أن هذ
هذه دعاوى واللي تدرسه في الفقه ال تدرس في التفسير إن مر عليك، تدرسه في الحديث ال تدرسه في الفقه، 

يك في كتاب فيها شيء من تضيع يا أخي، يعني مسألة تمر عليك مرة واحدة تضبط هذه المسألة، تمر عل
ال كان يلغى التأليف بعد ا الستغالق، تمر عليك في كتاٍب آخر صحيح مكررة لكن مبسوطة بأسلوٍب أوضح، وا 

 المتقدمين، خالص الفقه لسنا بحاجة.



 ما يتفق مع ما في البخاري الشيء الكثير، ما اقتصر على زوائد؛ لئاللماذا ابتدأ مسلم تأليف كتابه ابتداًء وفيه 
إذا  ؟لماذا كرر األحاديث ثالثة أضعاف في صحيحه أو أكثر من ثالثة أضعاف العمل، بل البخاري نفسه يتكرر

مستغلق،  ، بعض المواضع يكون ك ال شك أن بعضه يوضح بعضاً العلم على ذهنتكرر ورود الكالم عليك 
ذا  تبعض المواضع يكون أوضح، أيضًا التكرار بداًل من أن تقرأ المسألة عشر مرا اقرأها في هذه الكتب وا 

 ، ولذا قال:انتهيت ضبطت هذه المسائل
 فححححححححححححح  يملنحححححححححححححك محححححححححححححا تاحححححححححححححررا

 ج

 لدلححححححححححححححححح  يحلحححححححححححححححححو إذا تقحححححححححححححححححررا 
 ج

بأسلوٍب أوضح وبدراسة أوعب يطرب لها اإلنسان، ما كم من مسألة قرئت مرارًا فإذا وجدت بعد ذلك في كتاٍب 
ف، وبدون ، هو بالمكرر أكثر من سبعة آال-هللا عليهرحمة -البخاري حينما كرر األحاديث يقول: وهللا مليت، 

لنعتمد على المختصرات؟ ال يا فائدة فيه المكرر ألفين وخمسمائة ثالثة أضعاف، هل تظنون أن هذا التكرار ال 
ال يكرر الحديث الواحد في موضعين بإسناده ومتنه من غير زيادة فائدة سواًء  -رحمة هللا عليه-، البخاري إخوان
ذا اقتصرنا على  سناد إال في نحو عشرين موضع فقط،في المتن أو في اإلكانت  ما ال تكرار فيه، يعني حذفنا وا 
وهللا هذا الحديث مر في كتاب الطهارة فلسنا بحاجة إلى أن  :إذا قلنا ؟كررات ماذا يبقى لألبواب الالحقةكل الم

 ؟ن أبواب الدينلألبواب األخيرة مماذا يبقى  ذكره في كتاب بدء الخلق مثالً ن
عناية فائقة، يعني كثير من الناس يعمد إلى زوائد نضرب مثال واحد، وهذه مسألة ينبغي أن يوليها طالب العلم 

-أبدع اإلمام  آخر، كتاب الرقاق من صحيح البخاري، وقدودراسة الكتب شيء كذا زوائد كذا، نعم الحفظ شيء 
واألسانيد، سواًء  انتقاء المرويات، سواًء كان في سياق المتون  في هذا الكتاب، سواًء كان في -رحمة هللا عليه

حديث، وترجم على كل  كتاب الرقاق يقرب من مائتيأو فيما يختاره من اآلثار،  ،لكتابفي تراجم أبواب هذا ا
الزبيدي في كتاب  كم في مختصر ،، لو رجعنا إلى المختصرات-رحمة هللا عليه-فقه من اإلمام  حديث بترجمة

 المختصر كم؟ األصل مائة وثالثة وتسعينرقاق من حديث؟ ال
 ......طالب:..

سبعة أحاديث! كم يفوت طالب العلم إذا اقتصر على المختصر من فوائد أودعها  ؟خمسين ؟مائة ؟نصفكم 
 ى جهةمفيد، يفيد طالب العلم، يعني إذا جئ لك بالفائدة عل وال شك أن التكرارإلمام وأبدع فيها في هذا الكتاب، ا

قاعدة، نظرت في قاعدة استدللت لها بمسائل فرعية،  ت، جمعت المسائل استنبطثم أوتي بها على جهة أخرى 
ع، كل هذا من وسائل تحصيل العلم الميسرة للعلم المحببة للعلم، لكن افترض أن سواًء هذا أو ذاك كله ناف

، هنا، يا أخي تقرأ حديث األعمال بالنيات ألفين حديث بدون تكرار وال شيء، الملل يأتيالبخاري اقتصر على 
يعني خير عظيم لتحفظه تقراه عشر مرات، لكن اقرأه في سبعة مواضع من البخاري، وكل موضع فيه زيادة فائدة 

عشر مرات علشان تحفظ، يا أخي بدل من أن تقرأه عشر  ريد أن تقرأ في المختصر تبي تقرأهخي، أنت تيا أ
ن التكرار هذا ممل ويضيع وضع فائدة زائدة، ثم يقول قائل: إالسبعة، وفي كل م مرات اطلع عليه في مواضعه

اختصار الكتب آفة، آفة اختصار الكتب، واالختصار ال ينفع إال ، تصر، وليتنا..نخ -وهللا–الوقت، وليتنا 
التحصيل، ما من وسائل لالنتفاع الشخصي باختصار الكتب للنفع قيام طالب العلم ولذا نقول: المختصر نفسه، 



رها فائدة ما يمنع، لكن كم بيحرم الذي يقرأ في يمنع أنك أنت تطلع بنفسك وتقرأ هذه المكررات وتقتصر على أكث
 ؟ع، لكن الذي يأتي بعدكضألنك اطلعت على الموا من الفوائد، أنت استفدت مختصرك

جاء وتبرع حة ثالثمائة صفحة، فبير مائتين صفننظر بمسائل حية، جاء طالب في الجامعة مثاًل كتاب ك خلونا
هو تصور مسائل الكتاب ، وكلهم قالوا: جزاك هللا خير، واحتسب أحد الطالب واختصره لزمالئه بخمسين صفحة

، وقد يأتي أسئلة فيما حذف، كم جنى على زمالئه وفهم الكتاب وهضم الكتاب، ويمكن أنه حذف مسائل مهمة
 ؟!بطريقته باسم التيسير والتسهيل

ال يملها طالب علم ولو كان فيها تطويل، لو كان فيها مكرر، يبقى أن علم السلف : القراءة في هذه الكتب وأقول
 :-رحمة هللا عليه-إلى كالم الناظم ولذا بقي نفعه، فنعود  ؛فضله وله مزيته، كتب بنوايا صالحة خالصةله 

 فححححححححححححح  يملنحححححححححححححك محححححححححححححا تاحححححححححححححررا
 ج

 لدلححححححححححححححححح  يحلحححححححححححححححححو إذا تقحححححححححححححححححررا 
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ال شك أنها تحلو إذا فهمتها وتقررت في ذهنك، لمسألة وأتقنتها ولو كانت من أعقد المسائل إذا تقرر وفهمت ا
وعند آخرين أخف من ريش  ،جبلل من عند بعض الناس أثق -وهذه أمثلة-وأصول الفقه النحو  ولذا تجدون 

م يكره هذا العلم، صحيح، يعني اللي ما يفهم وجد الحاجز واستثقل ووضعت الحواجز النفسية دون فهم هذا العل
سائر ، وهكذا يحلو له العلم ويتوغل فيه ،لكن إذا دخل في العلم وتيسر أمره، وفهم مسألة ثم مسألة يطرب ويحلو

 .، لكن بالنسبة للنحو وأصول الفقه الناس فيهما على طرفي نقيضالعلوم
الحواجز والسدود فاستثقله فولج، وآخر وجدت  هاأما شخص يديم النظر في هذه الكتب ألنها فتحت له مغاليق

 واستصعبه.
 لوقت تقابل األبيات التي طويناها، نعم.لعلها تقوم في ا هذه االستطرادات :ونقول

 ا ْعَلْم ب َ نا َأْهَ  َهَذا َالشا ن  
 جج
 جج

 ................................... 
 ج

 خفف، خفف، سهل، سهل.  
ا  ن  ا ْعَلْم ب َ نا َأْهَ  َهَذا َالشا

 جج
 جج

 ................................... 
 ج

 يعني كالتبيان إيش تسوي له؟
ان    ا ْعَلْم ب َ نا َأْهَ  َهَذا َالشا
ْلَم الَ  ي َتَوات ر  ي ف يد  َاْلد   ل ذ 
وا  َوْهَو َالاذ ي َعْمد  َرَوا   ا تاَفق 
ْم َرَوْوا ب َ  ا ْمت َراء   ْثل ه   َعْن م 

سد  اَل َواْسَتَنَد ا نْ   ت َهاؤ ه ْم ل ْلح 
 َذل َك َأْن َيْصَحَب َذاَك َاْلَخ َرا
ْي ف ي َلْفظ    َالتاَوات ر    َفَقْد َيع 
ْرآن  َفْهَو َقْد َتَواَتَرا  َأماا َاْلق 

 

م وا َاأَلْخَباَر ب التد ْ َيان     َقْد َقسا
وَرة  اْنَع َ  ر     َنَظر  َ ْ  ب الضا

 واق  َيْخَتل   َأَحاَلى  َاْلَداَدة  َأنْ 
ْنت َهاء   ْسَناد  ال  ْن ا ْ ت َدا َاد   م 
 َمْح   ا ْقت َضاء  َاْلَدْق   َواْنَضاَ  إ َلى
َرا ْلم  َاْلَيق ين ْي اَل م   إ َفاَدة  َاْلد 
 َوَعاَء ف ي َمْدَنا   َوْهَو َاأَلْاَثر  
ل    اَل ي ْمَتَر    َلْفظ ا َوَمْدن ى ك 

 

 يكفي، يكفي.



، فبدأ بالقسم في الكالم على هذه األنواع تفصيالً  -تعالى رحمه هللا-شرع المؤلف  اع والعناوينبعد سرد األنو 
، وأنكر بعضهم وجود إلى متواتر وآحادجريًا على طريقة المتأخرين في تقسيم األخبار األول وهو: المتواتر، 

تقسيم األخبار  ما من المتأخرينيعني ال سيوشنع بعضهم وأنه ال يمكن أن يبحث في علوم الحديث،  ،المتواتر
ء هللا إن شا-فيه وسيأتي الكالم  ،ويقصدون بذلك أن اآلحاد فيه ما فيهإلى متواتر وآحاد، وأن طريقة المتكلمين 

وهو ، وشيخ اإلسالم ا أقول: ال ضير أن تقسم األخبار بما يحصرها ويتمكن طالب العلم من ضبطها، وأن-تعالى
، وهو من أشد الناس فقسم األخبار إلى متواتر وآحاد يخَش هذا المحذور الذي ذكروه شيخ اإلسالم ابن تيمية لم

فال مانع من أن يعتنى بالتنسيق الذي يذكره أهل العلم في كل فٍن حسب اصطالحهم على على البدع والمبتدعة، 
ونها، والمحاذير التي فنلتزم باللوازم التي يلتزم سواًء بقصد أو بغير قصدأن ال نلتزم وننساق وراء مبتدٍع 

 ، لكن لنا نظرنا المستقل في هذه االصطالحات.على االصطالحنجري  أن ال، ال مانع ،يرتكبونها
 يقسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي، يعني على طريقة أهلشيخ اإلسالم ابن تيمية يقسم األخبار إلى متواتر وآحاد، 

يلزمك سماعه من األخبار ، ختلف اثنان في أن األخبار متفاوتةوال يوال توجد عنده أدنى حساسية، العلم في هذا، 
ما يفيد ، ومن األخبار يفيدك العلم الضروري بحيث ال تبحث عنه،  ما تسمعه خالص صدقبتصديقه، مجرد 

: جاء فالن من بغداد، جاء ، منها ما يفيد علم ضروري، مجرد ما تسمعه يقال لكومنها ما يفيد علم نظري  ،ظن
بأروح أبحث في معجم البلدان ؟ ما أدري وهللا ويش الشام :هل تقول ،جاء فالن من الشامر، فالن من مص

ال ما شام وهللا جيت  :؟ علم ضروري ما يحتاج، لكن لو قال لكاج إلى هذايحت ؟علشان أشوف هل هناك شام وا 
ال كذا خبر، يقول: جاء فالن من قهب الطير أو ذكر أن في قهب الطير  ،أنا.. الموجود .....  ،ذا بلدهكذا وا 

يفيد العلم، الذي مر على هذه البلدة ورآها بعينه أفاده العلم، الذي سمع عنها أفاده علم حقيقًة الذي يرى بالعين 
وكم  ؟، ال بد أن تبحث ويش البلد هذهبها مباشرةق وهو علٌم نظري، لماذا؟ ألنك لن تصد ،تواتر الخبر عنهاإذا 

يلزم كر البلد مصحف عنده استمر على هذا؛ ألنه ليس من البلدان التي ذومصحف، من بلٍد ذكر اسمه 
إن لم تحتج إلى نظر وال لكنه نظري، فأنت إن احتجت إلى نظر واستدالل أفادك علم تصديقها بسماعها، 

 .أفادك العلم لكنه ضروري استدالل 
لعالم عامي، هل نقول: انتظر،  لشيٍخ كبير لمتوسط ،قيل هذا الكالم لصبي صغيركم نصف االثنين؟  :إذا قيل

ملزٌم بتصديقه  نحتاج إلى هذا؟ ما نحتاج، هذا ضروري  لمحالت تفتح نروح نشتري آلة نقسمانتظر يا أخي خلي ا
تحتاج  ؟كم السبع هن؟ثالثة عشر ألف وتسعمائة وستة وأربعين كم سبع :لكن لو قال لك واحد بمجرد سماعه،

ال بشيء، لكن إذا استقر عندك، خرجت القتطلع القلم تبي  ،إلى نظر واستدالل ال بآلة وا  سمة ضربت وتقسم وا 
ف صار علم، نتيجته مائة بالمائة، هذا علم م عليه تحلوم عليه وطلعت النتيجة صحيحة تقسالمقسوم على المقس

 ضروري.لكنه نظري، واألول علم لكنه 
لفظي ومعنوي، ويقسم المتواتر إلى تر وآحاد، يقسم األخبار إلى متوا -تعالى رحمه هللا-ن شيخ اإلسالم : إقلنا

في كل مقام ما يناسبه، ففي منهاج السنة  ويمثل بالتواتر المعنوي  ))من كذب..((ويمثل للمتواتر اللفظي بحديث: 
، ويذكر اآلحاد ويتكلم عن معنوياً  تواتراً  ةفضائل أبي بكر وعمر متواتر  ؟يمثل للمتواتر المعنوي بأي شيء مثالً 

اصطالحات ال تغير من الواقع وما يفيد خبر الواحد على ما سيأتي، المقصود أن مثل هذه األمور  اآلحاد،



لكن إذا كانت تسنده لغة وهنا نقول: ال مشاحاة في االصطالح، يعني كون االسم ال يوجد عند المتقدمين شيء، 
 من اعتماده. العرب، ويسوده الواقع، ولم ينص المتقدمون على ما يخالفه ويعارضه ال مانع

عليها واستعملوها من غير  اؤ ، وتواطفيها ما يخالف بعض النصوصعلى اصطالحات  إذا كان أهل العلم جروا
استعرضنا النصوص ماذا تعني؟ ما لو ه ما يثاب تاركه وال يعاقب فاعله، لكن نكير، اصطلحوا على أن المكرو 

، بل من المحرمات روه محرملى أن المكالنصوص تدل ع كثير من ؟معنى المكروه في النصوص الشرعية
وه ا{ الشديدة ْنَد َر د َك َمْكر  وفيه ما فيه من العظائم، ولذا اإلمام أحمد من  [( سورة اإلسراء81)] }ك    َذل َك َكاَن َسيد      ع 

 .بأنه مكروه على الكراهةورعه يستعمل ما جاءت النصوص 
 أنه معارض للنصما ُيرى في بادئ الرأي ة وأتباعهم على بعض االصطالحات درج خيار األمة وعلماء األم

، يقول الحنفية: " فرض هذا كالم الصحابيزكاة الفطر من رمضان -صلى هللا عليه وسلم-فرض رسول هللا "
 .على اصطالحهم الذي قعدوهواجبة وليست بفرض، زكاة الفطر 

فيه، لكن ما ال يعارض نصًا وتسنده يشاحح هناك اصطالحات تواطأ عليها أهل العلم، نعم ما يخالف النصوص 
المتقدمون ما يذكرون المتواتر، وينازع بعضهم في  ؟من استعمالهودرج عليه أهل العلم ما المانع  ،لغة العرب

يروى عن سبعين صحابي،  ))من كذب..((يش معنى وجوده؟ يعني هل ينازع أحد بأن حديث: إوجود المتواتر، 
هم  ؟نعم ؟قلبك بمعنى أنك ال تتردد في قبولهيقر في  ة، وبمجرد ما تسمعهوكل صحابي يرويه عنه جماع

أهل الحديث بحثهم في  ،يقولون: ال وجود له، يعني أن هذا الحديث ال يبحثونه متواتر، لماذا؟ يحتاج لبحث
؟ يحتاج إلى بحث وما لم يصح، المتواتر هل يحتاج إلى بحث ما صحاألسانيد والمتون من أجل معرفة 

ما يحتاج إلى بحث، إذًا وجوده في كتب المصطلح نادر، يوجد في  ؟هل ننظر هل يثبت أو ما يثبت متواتر؟ال
ال فاألتتميمًا للقسمة كتب المتأخرين ة إذا صل أن المتواتر ما يحتاج له بحث، ولذا ال يشترط فيه ثقة الروا ، وا 

ل العلم، وال أريد أن أطيل عليكم بمثل هذا ط التي ذكرها أهبالشرو  وصل إلى حد التواتر، ال ينظر في رجاله
 الكالم، وهللا أعلم.

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


